
 

 

 

HẠN MỨC GIAO DỊCH THẺ TÍN DỤNG 
(Có hiệu lực từ 24/08/2022) 

I. Hạn mức giao dịch thẻ thông thường 

Hạn mức giao dịch 

Thẻ tín dụng 
Home Credit 

(phát hành 
nhanh) 

Thẻ tín dụng 
Home Credit 

Thẻ tín dụng 
liên kết Home 
Credit - Bách 

Hóa Xanh 

Thẻ tín dụng 
tiền mặt linh 

hoạt 

Thẻ tín dụng 
trực tuyến 

Hạn mức rút tiền/ 
ngày 

18.000.000 20.000.000 0 22.000.000 0 

Số lần rút tiền/ ngày 4 8 0 9 0 

Hạn mức thanh toán 
qua POS/ ngày 25.000.000 28.000.000 4.000.000 0 0 

Số lần giao dịch qua 
POS/ ngày 8 10 8 0 0 

Hạn mức giao dịch 
qua Internet/ ngày (1) 10.000.000 20.000.000 0 0 10.000.000 

Số lần giao dịch qua 
Internet/ ngày (2) 

10 12 0 0 10 

Hạn mức giao dịch 
qua Internet có xác 
thực 3D Secure (3) 

Không giới hạn Không giới hạn Không áp dụng Không áp dụng Không giới hạn 

Số lần giao dịch qua 
Internet có xác thực 
3D Secure 

Không giới hạn Không giới hạn Không áp dụng Không áp dụng Không giới hạn 

II. Hạn mức giao dịch bổ sung áp dụng cho thẻ được phát hành qua ứng dụng điện 

thoại di động hoặc các kênh trực tuyến khác kể từ ngày 17/08/2022 

Hạn mức giao dịch 

Thẻ tín dụng 
Home Credit 

(phát hành nhanh) 

Thẻ tín dụng 
Home Credit 

Thẻ tín dụng 
trực tuyến 

Hạn mức giao dịch 
thẻ tại nước ngoài (4) 

Trước khi xác thực (4) 0 0 0 

Sau khi xác thực Áp dụng theo hạn mức giao dịch thông thường 

Hạn mức giao dịch 
thẻ /tháng (4) 

Trước khi xác thực (4) 100.000.000 100.000.000 100.000.000 

Sau khi xác thực Áp dụng theo hạn mức giao dịch thông thường 

- Đơn vị tính: Việt Nam đồng (VND)  

- Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Trung tâm Dịch vụ Khách hàng 1900633999 (hoạt động 24 giờ/ ngày) 

- (1) & (2): Không áp dụng đối với giao dịch qua Internet có xác thực 3D Secure tại mục (3). 

- (3): 3D Secure là dịch vụ xác thực giao dịch thẻ trực tuyến thông qua mã OTP (One Time Password) được gửi 
qua SMS đến số điện thoại của Khách hàng đã đăng ký với Home Credit.  

- (4) để yêu cầu thay đổi hạn mức giao dịch thẻ tại nước ngoài và tăng hạn mức chi tiêu thẻ theo tháng cao hơn 
100.000.000 VND, chủ thẻ bắt buộc phải thực hiện xác minh danh tính thông qua cuộc gọi video theo quy định 
và được thực hiện qua Tổng đài hoặc ứng dụng điện thoại Home Credit, hoặc phương thức khác được Home 
Credit hướng dẫn theo từng thời kỳ. 


